
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBČČAASSNNÍÍKK  
      FFAARRNNOOSSTTÍÍ    
            KKYYSSEELLOOVVIICCEE  

CCHHRROOPPYYNNĚĚ    

                  BBŘŘEESSTT  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

jaké bylo Vaše léto? Splnilo Vaše 
očekávání nebo raději již nic ne-
očekáváte? Máte za co děkovat? 
Věřím, že máte . 
Právě jsem se vrátila z celostátního 
setkání mládeže do práce a pře-
mýšlím nad onou kouzelnou si-
lou, která tam člověka obklopila, až 
polapila.  
Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, 
tam jsem já s nimi. A co teprve, když 
se nás sejde pár tisíc?  
 

DDRRAAZZÍÍ  FFAARRNNÍÍCCII,,    

DDRRAAHHÉÉ  FFAARRNNIICCEE    

AA  MMIILLÁÁ  FFAARRNNÍÍČČÁÁTTKKAA,,  

    
 

 
 

Drazí, hlavním mottem bylo: „Nebojte 
se! Nebojte se být sami sebou, nebojte 
se být milováni a milovat, nebojte se 
žít s Kristem a pro něj!“  
Takže taky se nebojte, každý den 
přeci stojí za to! 
Jedna moudrá kniha praví, že náš 
osud je tam, kde se setkává největší 
touha našeho srdce s největšími po-
třebami světa. Mnozí z Vás už dávno 
ví, kam patří, a co je nejspíš jejich ú-
dělem, ale i když se zdá život stabilní 
a více méně jasný, nikdy bychom ne-
měli zapomenout, že nevíme ani dne 
ani  hodiny,  a každý den  se  tázat  po 
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SSEEDDMM  DDAARRŮŮ  DDUUCCHHAA  SSVVAATTÉÉHHOO    

Prosíme Ducha svatého o jeho dary, 
kterými nás posiluje a osvěcuje, 
abychom se dobře rozhodovali a 
správně jednali.   

 
  

DDAARR  MMOOUUDDRROOSSTTII  
Čas jsou peníze, říkají lidé, čas jsou 
víc než peníze, říkáme my podle 
pravdy. Na otázku: "Máš dost peněz?" 
sotva kdo řekne, že ano.  Chápeme to. 
Také slyšíme, jak lidé naříkají, že ne-
mají čas. Někdy však přímo naopak: 
Času dost, však ještě neumírám. 
Pohoda!  
Je opravdu dost času? Poslechněte 
příběh: 
Jednoho dne se satan rozhodl, že 
zvýší úroveň svých zlých skutků. Svolal 
si přednosty odborů a generální štáb 
pekelného oddělení propagandy a 
reklamy, aby vymysleli nové kampaně 
pokušení a nástrah zaměřené na lidi, 
stejně jako nové způsoby, jak v nich 
zahubit smysl života. „Řekneme jim, že  
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Boží vůli a hledat, za co můžu být 
vděčný/á, neb obojí přináší vnitřní 
mír a radost.  
Přeji Vám tedy radost i pokoj a 
hlavně, ať též zažijete kus milosti-
vého léta Božího. 

 K. O. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Člověk se mnohdy chová tak, 
jako by měl na všechno nárok. 
Nárokuje si cokoli, co vychvalují 
reklamní akce supermarketů.  
Okamžitě potřebuje všechno, co vi-
dí. Koupí si cokoli, na co si právě 
vzpomene. Hned musí uspokojit 
všechny své potřeby. Neumí si 
počkat. Neschopnost čekat mu bere 
schopnost, něco si užít.  
Vděčnost předpokládá svobodu a 
dobrovolnost. V naší době se ale šíří 
nárokování. Nárokování vytěsňuje 
vděčnost. Nárokování však nemůže 
přinést člověku štěstí. Spokojený 
totiž dokáže být jen člověk vděčný. 

 

SSPPOOKKOOJJEENNÝÝ  MMŮŮŽŽEE  BBÝÝTT  JJEENN  TTEENN,,    
KKDDOO  DDOOKKÁÁŽŽEE  BBÝÝTT  VVDDĚĚČČNNÝÝ    
 

Podle knížky  
Štěstí vděčnosti 
Anselma Grüna, 
Karmelitánské 
nakladatelství 
 

www.pastorace.cz 



  

 

Bůh neexistuje,“ navrhl jeden ďábel. 
Satan zasupěl: „Chtěl bych něco 
méně přirozeného.“ „Řekneme jim, že 
žádný z jejich skutků nemá žádné 
důsledky,“ radil další. Satan zavrtěl 
hlavou:  „To už si myslí sami.“ Třetí 
navrhl: „Řekneme jim, že se tolik 
vzdálili od správné cesty, že se jim už 
nikdy nepodaří vrátit zpět, protože 
lidé nejsou schopní se změnit.“ Satan 
vybuchl: „Už se stalo...“ Nejstarší a 
nejprohnanější ďábel si vzal slovo: 
„Necháme je prostě uvěřit, že mají 
hodně, hodně času...“ Satan, ďá-
belsky spokojený, se zasmál: „Ano, to 
je správný nápad!“  
Snad se tedy podaří, abychom s ča-
sem neplýtvali, protože ho opravdu 
nemáme mnoho. Myslet si něco 
opačného by znamenalo, že bychom 
naletěli ďáblovi. 
Protože máme za vše Bohu děkovat, 
poděkujme za tolik případů, kdy jsme 
my sami nebo naši blízcí ale i vzdá-
lení byli osvíceni Duchem svatým a 
posíleni jeho darem moudrosti, takže 
se podařilo, že jsme rozpoznali pravé 
životní hodnoty.  

DDAARR  RROOZZUUMMUU  
Bůh je nejvýš spravedlivý, ale také 
nejvýš milosrdný. K tomu jeden 
příběh: 

 

Modrooký zločinec se dostal do pekla. 
V nebi se za něho přimlouvala jedna 
světice. Dostala tedy jeho životní kni-
hu, aby tam našla aspoň nějakou ma-
ličkost v jeho prospěch. Začetla se do 
ní, byly tam samé zločiny, úplná hrůza. 
Náhle však poskočila radostí: „Už to 
mám! Jednou nezašlápl pavouka a ne-
chal ho utéct do bezpečí!" Světice se 
rozběhla za Bohem a ohlásila mu, co 
objevila. Milosrdný Bůh jí odpověděl: 
„Ušetřil pavouka, ať ho tedy zachrání 
pavouk." A v té chvíli se velký pavouk 
začal spouštět na pavučině do hlubin 
pekla. Modrooký muž spatřil pavoučí 
vlákno, natáhl po něm ruce a vší silou 
se ho chytil. Pavouk zatím dál soukal 
pavučinu.  

 
Muž šplhal po vláknu výš a výš a po-
malu se blížil ke světlu. Ale pak si 
všiml, že se na vláknu snaží uniknout 
z pekla další lidé a lezou za ním. „Pře-
trhnete pavučinu," volal na ně. „Pa-
voučí vlákno takovou tíhu neunese!" 
dodával rychle a začal kolem sebe 
kopat.  Chtěl   přimět   ostatní,  aby  se   
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pustili. Na lidi šplhající za světlem to 
však mělo přesně opačný účinek.   
Přimkli se k vláknu ještě pevněji. 
Pavučina nemohla dlouho odolávat 
třesení a prudkým pohybům modro-
okého muže. Praskla a světice s bo-
lestí v srdci dlouho sledovala pohledem  
modrookého muže, který padal do 
temných hlubin. Ty ho pohltily navěky. 
Všichni se držíme jednoho tenkého 
vlákna. Cesta nahoru je obtížná, ale 
nesmíme při ní kopat kolem sebe. 
Snad se nám už víckrát podařilo udělat 
společně něco pěkného ke slávě Boží, 
k potěšení ostatních a tím k záchraně 
své duše. 
Protože máme za vše Bohu děkovat, 
poděkujme za tolik případů, kdy jsme 
my sami nebo naši blízcí ale i vzdálení 
byli osvíceni Duchem svatým a po-
síleni jeho  darem rozumu, takže se 
podařilo, že jsme pravdám Božím 
správně porozuměli. 
 

DDAARR  RRAADDYY  
K dobrému rozhodování stačí zdravý 
rozum, ale je potřeba, abychom byli 
osvíceni Duchem svatým, zvláště jeho 
darem rady. 
Tři lidé se jednoho dne ocitli na břehu 
prudké a nebezpečné řeky. Všichni tři 
se potřebovali dostat na druhou stranu.  
Bylo to pro ně dost důležité. První, 
mazaný kupec a velký obchodník, kte- 
 

 

rý uměl obratně řídit lidi i věci, poklekl 
a obrátil se k Bohu se slovy: „Pane, dej 
mi odvahu ponořit se do těchto 
nebezpečných vod a překonat řeku. Na 
druhé straně na mě čekají důležité 
záležitosti. Zdvojnásobím své zisky, 
z toho, co vydělám, dám i na kostel, 
ale musím jednat rychle." Vstal a po 
chvilce váhání se ponořil do vody. Ale 
voda ho strhla a odnesla. 
Druhý byl voják známý svou bez-
úhonností a odhodlaností. Postavil se 
do pozoru a žádal: „Pane, dej mi sílu 
překonat tuto překážku. Podrobím si 
řeku, protože bojovat za slávu je mým 
heslem." Bez zaváhání se vrhl do 
vody, ale proud byl silnější než on a 
odnesl ho pryč.  
Třetí osobou byla žena. Doma ji oče-
kával manžel a děti. Také ona pokle-
kla a prosila: „Pane, pomoz mi, dej mi 
radu a poskytni mi dost rozumu, abych 
překonala tuto nebezpečnou řeku."  

 

Vstala a všimla si, že nedaleko pastýř 
hlídá stádo. „Jak bych se dostala přes 
řeku?" zeptala se pastýře. „Deset 
minut odtud  za tamhletou vyvýšeninou 
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je most," odpověděl pastýř.  
Někdy stačí jen trocha pokory. A najde 
se někdo, kdo ukáže správný směr. 
Protože máme za vše Bohu děkovat, 
poděkujme za tolik případů, kdy jsme 
my sami nebo naši blízcí ale i vzdálení 
byli osvíceni Duchem svatým a posíle- 
ni jeho darem rady, takže se podařilo, 
že jsme se ve spletitých životních 
situacích správně rozhodli. 
 
 

DDAARR  SSÍÍLLYY  
Já vím, co mám dělat. Já bych to i rád 
dělal, ale chybí mně odhodlání, chybí 
mně síla. O ni prosíme, to je čtvrtý dar 
Duch svatého. 
Jeden člověk má v obývacím pokoji na 
čestném místě zavěšený neobvyklý 
předmět – kus klacku. Když se ho ně-
kdo zeptá, proč taková zvláštnost, 
začne vyprávět: „Když jsem byl malý, 
šel jsem jednou s dědečkem do parku. 
Bylo mrazivé zimní odpoledne. Děde-
ček šel za mnou a usmíval se, ale bylo 
mu těžko. Měl nemocné srdce, které 
už špatně fungovalo. Chtěl jsem jít 
k jezírku. Bylo celé zamrzlé, úplně ce-
lé! „To by bylo krásné, zabruslit si," 
vykřikl jsem. „Chtěl bych se rozběh-
nout a sklouznout se po ledu, aspoň 
jednou!" Dědeček si dělal starosti. Ve 
chvíli, kdy jsem vstoupil na led, dě-
deček řekl: „Buď opatrný." Příliš pozdě. 
Led mě neudržel  a já jsem se s křikem  
 

propadl. Dědeček, který se celý roz-
třásl, chytil nějakou větev a natáhl ji 
směrem ke mně. Chytil jsem se jí a on 
táhl ze všech sil, dokud mě z díry v le-
du nevytáhl. Plakal jsem a třásl se. 
Udělala mi dobře horká koupel a 
postel, ale pro dědečka to všechno by-
lo velmi vyčerpávající, příliš rozčilující. 
V noci podlehl silnému srdečnímu zá-
chvatu. Náš zármutek byl nesmírný. 
Utíkal jsem k jezírku a našel jsem ten 
kus dřeva. Díky němu mi dědeček za-
chránil život a ztratil svůj! Pokud budu 
živ, bude viset na stěně jako připo-
mínka jeho lásky ke mně!" 
Proto mají křesťané ve svých domech 
uložené kousky dřeva ve tvaru kříže. 
Protože máme za vše Bohu děkovat, 
poděkujme za tolik případů, kdy jsme 
my sami nebo naši blízcí ale i vzdálení 
byli osvíceni Duchem svatým a po-
síleni jeho  darem síly, takže se po-
dařilo, že jsme  našli odvahu vykonat 
to, co od nás Bůh žádal. 

DDAARR  UUMMĚĚNNÍÍ  ((PPOOZZNNÁÁNNÍÍ,,  VVĚĚDDĚĚNNÍÍ))  
Prosíme Ducha svatého o dar umění, 
aby nás stvořené věci vedly k poznání 
jejich Stvořitele, našeho nejvyššího 
Pána.  
Na kraji oázy, v níž leželo město, 
seděl starý muž. Přišel k němu po-
cestný a povídá: „Ještě nikdy jsem tu 
nebyl. Jací lidé tu žijí?" Stařec odpově-  
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děl: „Jací lidé byli v městě, kde jsi žil?" 
„Sobečtí a zlí. Proto jsem odtamtud 
odešel." „I tady jsou lidé sobečtí a zlí,“ 
odpověděl stařec. O něco později při-
šel druhý pocestný a položil starci 
stejnou otázku: „Jsem tu poprvé. Jací 
jsou zdejší lidé?" Stařec odpověděl 
stejnou otázkou jako předtím: „Jací 
lidé žili ve městě, kde jsi žil?" „Byli 
dobří, štědří, pohostinní, poctiví. Měl 
jsem tam spoustu přátel, těžko se mi 
odcházelo." „I zdejší lidé jsou takoví," 
poznamenal stařec. Obchodník, který 
vedl velbloudy k napajedlu, slyšel 
zpovzdálí oba rozhovory, a když druhý 
pocestný odešel, vyčítavě se obrátil ke 
starci: „Jak můžeš na tu samou otázku 
odpovědět pokaždé jinak?" „Synu 
můj," řekl stařec, „každý si nosí svůj 
svět v srdci. Kdo nenajde nic dobrého 
na minulosti, nenajde nic dobrého ani 
tady. Kdo měl přátele v jiném městě, 
udělá si je i tady. Víš, lidé jsou takoví, 
jaké je vidíme." 
Nejvyšší Pán nás stvořil jako bytosti 
svobodné a rozumné a my chceme to-
hoto daru využívat a zároveň pama-
tovat vděčně na jejich dárce. 
Protože máme za vše Bohu děkovat, 
poděkujme za tolik případů, kdy jsme 
my sami nebo naši blízcí ale i vzdálení 
byli osvíceni Duchem svatým a po-
síleni jeho  darem  umění, takže se po- 
dařilo,  že  stvořené  věci   přivedly  lidi  

 

 
 
 

k poznání jejich Stvořitele, našeho 
nejvyššího Pána. 

  
DDAARR  ZZBBOOŽŽNNOOSSTTII  
  

Prosíme Ducha svatého o dar 
zbožnosti, abychom se modlili rádi, 
upřímně a s důvěrou.  
Jedna vdova měla hodně dětí, málo 
peněz, děti měly hlad, co koupila, to 
hned snědly, obchodník jí na dluh už 
nechtěl dávat. Jednou zase k němu 
přišla nakupovat.  
„Máte peníze?" „Nemám, prosím vás, 
prodejte mi aspoň něco na dluh?" „Ne, 
musíte zaplatit hned." „Nemám peníze, 
ale pomodlím se za vás." „No dobrá, 
dáme na váhu tu vaši modlitbu a 
uvidíme, jak je těžká." 
K jeho překvapení dala vdova na jednu 
stranu vah složený papírek. Obchodník 
nechtěl být necita, položil na druhou 
stranu půlku bochníku a čekal, že se 
váha zhoupne až úplně dolů a on pak 
vdovu pošle pryč. Váha se však ani ne-
hnula.  Znejistěl  a   přidal  tam  druhou  

půlku bochníku.  Zase nic. Úplně vyve- 
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dený z míry tam položil kus sýra. Zase 
nic. Tak ještě kus salámu, a to už byl 
celý rudý rozčilením. Když se váha 
nepohnula, vykřikl: „Ženská seberte si 
to a mažte ven." Pak se podíval na 
váhu pozorněji. Byla zaseknutá. Když 
večer zametal, našel složený pošla-
paný lísteček. Rozbalil jej a četl tam: 
„Chléb náš vezdejší dej nám dnes!“ 

 
Protože máme za vše Bohu děkovat, 
poděkujme za tolik případů, kdy jsme 
my sami nebo naši blízcí ale i vzdálení 
byli osvíceni Duchem svatým a posíleni 
jeho  darem zbožnosti, takže se podaři-
lo, že jsme se modlili rádi, upřímně a 
s důvěrou. 
 

DDAARR  BBÁÁZZNNĚĚ  BBOOŽŽÍÍ  
Prosíme Ducha svatého o dar bázně 
Boží, abychom si vážili víry a milosti 
posvěcující a nebáli se ničeho kromě 
hříchu.   
Byl jednou jeden předseda. A měl 
dobré výsledky, protože lidé v tom kraji 
byli věřící. Znali heslo: Modli se a 
pracuj, a  řídili  se podle  něho.  Lidé šli  
  

 

 

ve své volné době do kostela prosit za 
úrodu vždycky zjara kolem svatého 
Marka a kolem sv. Jiljí zase za úrodu 
děkovali. Pracovní povinnosti neza-
nedbávali, ale i tak to panu předsedovi 
vadilo. Stále jim vyčítal: „Proč se pořád 
modlíte. Když přece zasázíme a 
pořádně to popráškujeme, tak to musí 
vyrůst." 
„My nemáme takové vzdělání, ale 
víme, že také nemusí. Jsme však rádi, 
že Pán Bůh dal a vyrostlo to a mohli 
jsme sklidit. Proto děkujeme.“  
Bázeň Boží neznamená ani tak strach 
z Boha, jako strach, abych nepřišel o 
Boha, o jeho požehnání a o svůj vztah 
k němu, o svou víru a důvěru. A víra je 
křehká věc. Víte sami, že jsou lidé, 
kteří vám upřímně řeknou: „Já bych tak 
rád věřil, jako Vy, ale nevím, jak na to.“ 
Proto děkujeme za dar správné bázně 
Boží, totiž obavy, abych nepřišel o 
Boha, abych jeho přátelství neztratil 
hříchem.   
Protože máme za vše Bohu děkovat, 
poděkujme za tolik případů, kdy jsme 
my sami nebo naši blízcí ale i vzdálení 
byli osvíceni Duchem svatým a posíleni 
jeho  darem bázně Boží, takže se 
podařilo, že si lidé vážili víry a milosti 
posvěcující a nebáli se ničeho kromě 
hříchu. 

Poutník Jan – Víra pro samouky 
www.poutnik-jan.cz 
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PPÁÁTTEEKK  11..  ZZÁÁŘŘÍÍ    
Předhodový koncert v kostele 

sv. Jiljí v Chropyni 
SSEESSTTEERRSSKKÉÉ  TTRRIIOO  

 

NNEEDDĚĚLLEE  33..  ZZÁÁŘŘÍÍ    
HHOODDYY u sv. Jiljí v Chropyni,  
14:30 svátostné požehnání 

 

NNEEDDĚĚLLEE  33..  ZZÁÁŘŘÍÍ    
VVÝÝRROOČČÍÍ  PPOOSSVVĚĚCCEENNÍÍ  KKOOSSTTEELLAA  

sv. Andělů strážných  
v Kyselovicích  

(2. září 1906 biskup K. Wisnar) 
 

NNEEDDĚĚLLEE  1100..  ZZÁÁŘŘÍÍ  
VVÝÝRROOČČÍÍ  PPOOSSVVĚĚCCEENNÍÍ  KKOOSSTTEELLAA  

sv. Jiljí v Chropyni 
(9. září 1780 arcibiskup Antonín 

Theodor ColloredoWaldsee) 
 

NNEEDDĚĚLLEE  1100..  ZZÁÁŘŘÍÍ  
PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ  ZZAA  ÚÚRROODDUU  v Břestě,  

 14:30 pobožnost  
s novokněžským požehnáním 

P. Jana Berky 
a posezení na farské zahradě. 

 

SSTTŘŘEEDDAA  1133..  ZZÁÁŘŘÍÍ  
FFAATTIIMMSSKKÁÁ  PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT  

v Kyselovicích 
 

PPÁÁTTEEKK  1155..  ZZÁÁŘŘÍÍ  
MMŠŠEE  SSVV..  VV  HHŘŘBBIITTOOVVNNÍÍ  KKAAPPLLII    

P. Marie Bolestné v Břestě 
 

NNEEDDĚĚLLEE  1177..  ZZÁÁŘŘÍÍ  
OODDPPOOLLEEDDNNÍÍ  PPOOSSEEZZEENNÍÍ  

na faře v Chropyni 
 

NNEEDDĚĚLLEE  11..  ŘŘÍÍJJNNAA  
HHOODDYY  u sv. Andělů strážných 

v Kyselovicích,  
14:30 pobožnost  

s novokněžským požehnáním  
P. Jana Berky 

 

NNEEDDĚĚLLEE  88..  ŘŘÍÍJJNNAA  
RRŮŮŽŽEENNCCOOVVÁÁ  PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT  

v Chropyni a 
RRŮŮŽŽEENNCCOOVVÝÝ  PPRRŮŮVVOODD  

k P. Marii Lurdské v Břestě 
 

PPÁÁTTEEKK  1133..  ŘŘÍÍJJNNAA  
FFAATTIIMMSSKKÁÁ  PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT  

v Břestě 
 

PPÁÁTTEEKK  2277..  ŘŘÍÍJJNNAA  
MMŠŠEE  SSVV..  ZZAA  PPAADDLLÉÉ  

v I. světové válce 
v Kyselovicích 

NNEEDDĚĚLLEE  2299..  ŘŘÍÍJJNNAA  
ZZAAČČÍÍNNÁÁ  „„ZZIIMMNNÍÍ““  ČČAASS  
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SSTTŘŘEEDDAA  11..  LLIISSTTOOPPAADDUU  
SSLLAAVVNNOOSSTT    

VVŠŠEECCHH  SSVVAATTÝÝCCHH  
 

ČČTTVVRRTTEEKK  22..  LLIISSTTOOPPAADDUU  
PPAAMMÁÁTTKKAA  

VVŠŠEECCHH  VVĚĚRRNNÝÝCCHH  ZZEEMMŘŘEELLÝÝCCHH  
 

SSOOBBOOTTAA  44..  LLIISSTTOOPPAADDUU  
PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT  NNAA  HHŘŘBBIITTOOVVĚĚ  

v Kyselovicích 
 

NNEEDDĚĚLLEE  55..  LLIISSTTOOPPAADDUU  
PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT  NNAA  HHŘŘBBIITTOOVVĚĚ  

v Břestě a Chropyni 
 

NNEEDDĚĚLLEE  2266..  LLIISSTTOOPPAADDUU  
SSLLAAVVNNOOSSTT    

JJEEŽŽÍÍŠŠEE  KKRRIISSTTAA  KKRRÁÁLLEE  
 

PPĚĚŠŠÍÍ  PPOOUUŤŤ  z Břestu na sv. Hostýn 
bude jako obvykle  

koncem září, nebo začátkem října, 
termín bude upřesněn. 

 

  SSVVAATTÝÝ  VVÁÁCCLLAAVV  
AA  BBAABBIIČČKKAA  SSVVAATTÁÁ  LLUUDDMMIILLAA  

22. –24. září na Svatém Hostýně 
 
 

Zveme babičky i dědečky s vnoučaty 
na podzimní víkend, v němž hlouběji 
poznáme život svaté Ludmily a 
svatého Václava. Budeme si hrát, 
vyrábět, zpívat, společně se modlit, 
vyrazíme na vycházku a hlavně 
budeme na krásném poutním místě.  
 

PPAANNNNAA  MMAARRIIAA  
AA  TTAAJJEEMMSSTTVVÍÍ  RRŮŮŽŽEENNCCEE 

6. –8. října Velehrad 
 

Zveme babičky i dědečky s vnoučaty 
na říjnový víkend, v němž hlouběji 
poznáme Pannu Marii a budeme 
objevovat tajemství růžence… 
Budeme si hrát, vyrábět, zpívat, 
společně se modlit a vyrazíme na 
vycházku.  
 

 

NNOOVVIINNKKAA  OOLLOOMMOOUUCCKKÉÉHHOO  CCEENNTTRRAA  PPRROO  RROODDIINNNNÝÝ  ŽŽIIVVOOTT  
VVÍÍKKEENNDD  PPRROO  SSEENNIIOORRYY  SS  VVNNOOUUČČAATTYY 

Cena: dospělý 750 Kč, dítě do 12 let 500 Kč 
Akce rodinného typu, počet míst je omezen. Doporučený věk dětí 4–12 let. 

Kontaktní osoba: 
Markéta Matlochová, telefon: 587 405 250, e-mail: matlochova@arcibol.cz 

 

mailto:matlochova@arcibol.cz


 

 

 

 

 

 

JJUUBBIILLEEUUMM  FFAATTIIMMYY  11991177––22001177    
Ve dnech 12. a 13. září bude Česká 
národní pouť do Fatimy.  
Naši biskupové z této pouti přivezou 
sochu P. Marie Fatimské, která bude 
putovat po diecézních katedrálách a 
také významných poutních místech. 
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Příležitost k setkání bude mimo jiné:  

BBRRNNOO  –  NNEEDDĚĚLLEE  1177..  ZZÁÁŘŘÍÍ 
KKAATTEEDDRRÁÁLLAA  SSVV..  PPEETTRRAA  AA  PPAAVVLLAA  

10:30 mše svatá 
15:00 program setkání diecéze  
16:30 mše svatá 

OOLLOOMMOOUUCC  –  NNEEDDĚĚLLEE  2244..  ZZÁÁŘŘÍÍ 
KKAATTEEDDRRÁÁLLAA  SSVV..  VVÁÁCCLLAAVVAA,,    

10:00 mše svatá  
15:00 program setkání diecéze 
16:30 mše svatá 

SSVV..  KKOOPPEEČČEEKK  UU  OOLLOOMMOOUUCCEE  
PPOONNDDĚĚLLÍÍ  2255..  ZZÁÁŘŘÍÍ    

16:00 modlitební program  
18:00 mše svatá  

VVEELLEEHHRRAADD  –  ÚÚTTEERRÝÝ  2266..  ZZÁÁŘŘÍÍ  
17:00 modlitební program  
18:00 mše svatá  

KKRRÁÁLLÍÍKKYY  –  ČČTTVVRRTTEEKK  2288..  ZZÁÁŘŘÍÍ    
17:00 přivítání a růženec  
18:00 mše svatá 

SSVV..  HHOOSSTTÝÝNN  –  SSOOBBOOTTAA  3300..  ZZÁÁŘŘÍÍ    
10:15 mše svatá  
následuje modlitební program 

KKŘŘTTIINNYY  UU  BBRRNNAA  –  NNEEDDĚĚLLEE  11..  ŘŘÍÍJJNNAA    
8:30 modlitební program  
10:30 mše svatá 

 

 

Na závěr jubilea v naší zemi 
proběhne  

OOBBNNOOVVAA    
ZZAASSVVĚĚCCEENNÍÍ  

NNEEPPOOSSKKVVRRNNĚĚNNÉÉMMUU  
SSRRDDCCII  PPAANNNNYY  MMAARRIIEE  

v sobotu 7. října 2017 
v Koclířově u Svitav. 

 
 

Podrobnosti na: http://www.fatima2017.cz/ 
 

http://www.obrazky.cz/?q=fatima+panna+maria&url=http://www.fatima2017.cz/files/images/fatima12c-seers.jpg&imageId=f414a73269322757&data=lgLEEJuUJVA4VWnA5zjIUGA9aLfEMHh_QhR5Abb5lncJYALnK0AYpk4F83e_hXdV3QMtSA0A82CVf1as6o0dnTnFySzps85ZmKrdxAIBk5PEAtVdxAIC8sQCjhg=
http://www.fatima2017.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Putovali pěšky s batohy na zádech, 
občas využili vlak či autobus. Měli 
jedno doprovodné vozidlo (osobní au-
to), kterým jezdil jejich duchovní. Ne-
jednalo se o úplně klasickou pouť, kdy 
směřujeme k nějakému poutnímu mí-
stu, spíš putování naší zemí. Stejně ja-
ko vloni směřovali z Chropyně do Pra-
hy (vlakem), odkud už měli odcestovat 
zpět domů. 
Jedná se o věřící z tzv. Kněžského 
bratrstva sv. Pia X. Toto hnutí vzniklo 
po II. Vatikánském koncilu, který byl pro 
katolickou církev nepochybně velkým 
přínosem, ale při jeho interpretaci do-
cházelo někdy ke zbytečným radi-
kálnostem. To vedlo některé duchovní 
ve Francii s arcibiskupem Lefebvrem 
k nepřijetí této reformy. Tím vlastně 
odmítli i papeže, a tedy s námi nejsou 
v plné jednotě. Společenství vzniklo 
oficiálně roku 1970. Členové a pří-
znivci jsou po svém zakladateli často 
nazývání „lefébvristé“, což je ovšem 
nepřesné a hanlivé.  
Nejlépe jsou rozdíly vidět při slavení 
mše sv., protože slouží tzv. „tradiční“ 
liturgii tj. latinsky a u „starého“ oltáře tj. 
čelem k východu. Působí to na nás 
nezvykle, ale tato bohoslužba se 
v katolické církvi slavila po dlouhá sta-
letí a sloužili ji i světci jako sv. Jan 
Maria Vianney, či don Bosko. Je 
pravda, že tzv. „tradiční“ liturgie, pokud 

 
 

PPOOUUTTNNÍÍCCII  ZZ  FFRRAANNCCIIEE  
Vloni o prázdninách, přesně v pondělí 
15. srpna 2016, navštívili Chropyni 
v odpoledních hodinách, a asi o 
hodinu později i Břest, poutníci 
z Francie. Jednalo se o dvě z celkem 
tří skupin, které po dobu tří týdnů 
putovaly naší zemí (především po 
Moravě) a ten den sháněli nocleh. 
Břestská skupina byla díky vstřícnosti 
pana starosty ubytována na domově, 
chropyňská v přízemí fary. Druhý den 
(v Chropyni třetí den) pokračovali (už 
vlakem) do Prahy a domů do Francie. 
Asi se jim u nás zalíbilo, protože na 
den přesně, tj. 15. srpna 2017 odpo-
ledne, na mne po návratu z cesty do 
rodiště čekala v Chropyni u kostela 
další skupinka. Tentokrát s paní sta-
rostkou, protože hledali ubytování 
nejprve ve městě. Nakonec skončili 
stejně jako vloni v přízemí fary. Do 
Břestu sice letos nedošli, ale potvrdil 
mi P. Ryšavý, že jedna skupinka byla 
pro změnu v Kojetíně (byli tam už 
před dvěmi lety). 
Letošní poutníci byli mladí z Paříže a 
putovali ve 4 skupinkách s doprovo-
dem duchovního. Zahlédl jsem je 
krátce už před týdnem ve Křtinách, 
když jsme se byli loučit s P. Peňázem 
a oni tam byli na nocleh. To jsem 
ještě netušil, že se potkáme i 
v Chropyni. 
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ji člověk zná a chápe, má svou 
hloubku a krásu. Na druhé straně ne 
každý má možnost studovat latinu, 
aby jí porozuměl, a jsme velmi rádi 
za mateřský jazyk při bohoslužbě a 
vše spojené obnovou církve po II. 
Vatikánském koncilu.  
S tímto společenstvím je veden dia-
log ve snaze o sjednocení. Asi nej-
vstřícnější byl v této oblasti papež 
Benedikt XVI., který umožnil, že tzv. 
„tradiční“ liturgii může slavit každý 
kněz (dříve jen s dovolením bisku-
pa), pokud ji zná a věřící o ni požá-
dají. Část duchovních tohoto hnutí 
se pak sjednotila s katolickou církví 
a založili společenství „Kněžské bra-
trstvo sv. Petra.“  Po konzultaci s otcem 
biskupem mohou mít v našich 
kostelech bohoslužbu pro své věřící 
a ta se nemá slavit u hlavního oltáře,  

 

 

 

  

ale např. v boční kapli. O „naši“ mši sv. 
v úterý večer neměli zájem . 
I když jsou mezi námi rozdíly, ne-
pochybně se u nich můžeme v mno-
hém inspirovat. Obdiv třeba zaslouží 
jejich důvěra, protože vloni i letos přišli 
neohlášeně. Tito mladí poutníci také 
působili slušným, příjemným dojmem.  
Moc jsem si s nimi nepopovídal 
z důvodů svých jazykových (ne)-
znalostí. První domlouvání bylo skrze 
„přítele na telefonu“ (paní starostka 
zavolala své dceři). Večer mi pak 
skvěle tlumočil Dominik Bakaj . Ten 
se s nimi seznámil a vyměnili si 
kontakty. Druhý den se potkali a 
dotyčný „poutník“ říkal, že ztratil mobil. 
Chvíli na to někdo Dominikovi volal. Na 
mo-bilu bylo vidět předčíslí Francie. 
Když to zvedl, ozvalo se (česky): 
„Našel jsem tento mobil, tak volám na 
po-slední volané číslo, můžete si pro 
něj přijít…“, což bychom asi v naší 
zemi nečekali . 
Našim poutníkům přejeme poklidný 
návrat domů do Francie a příští rok 
přeji, aby se podívali i někam jinam, 
než do Chropyně . 

P. Jiří Putala 
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Choď, kdykoliv jen můžeš.  
Dívej se, poslouchej, chutnej, 

čichej, hmatej, žasni 
a připomínej si,  

že svět není tvůj! 
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O prázdninách  pro-                            
běhl ve Velkých Lo- 
sinách týdenní po- 

byt pro seniory s vnoučaty s názvem 
„Babičko, dědečku, povídej…“ 
Společně tak mohly děti prožít krásný 
týden se svými prarodiči a dozvědět 
se něco z jejich dětství, jak se tenkrát 
žilo, co dělali jejich předkové, jakým 
řemeslům se vyučili, kolik času trávili 
na poli, kdy chodili do školy, jak se 
modlili… 
Program celého pobytu byl velmi 
pestrý. Během týdne jsme prožili 
sportovní olympiádu, vědomostní 
soutěž týmů i talentovou soutěž 
jednotlivců. Měli jsme možnost vyrobit 
si svíčku, drátkovat rybičku, vyrobit si 
rodinné pexeso, nakreslit nejeden 
obrázek, stihli jsme také táborák, 
vycházky, výlet i koupání. 
Čas jsme si také našli na společné 
modlitby a slavení bohoslužeb. V úterý 
nás navštívil tamní duchovní správce 
P. Milan Palkovič, který si pro seniory 
připravil dva bloky přednášek, odpo-
ledne byla příležitost ke svátosti smí-
ření a duchovní den vyvrcholil mší 
svatou v kostele Jana Křtitele. Pro-
mluva kněze zaujala nejen seniory, 
ale i děti, které  žasly  nad krásnou vý- 

zdobou kostela a ještě při odchodu 

mnohé počítaly sošky andělů.  
Další mši svatou jsme směli prožít 
přímo na chatě, kam za námi přijel P. 
Otto Sekanina - bylo to v pátek, vy-
právěl nám o oběti. I on sám nám 
ukázal v praxi, jak je možné kaž-
dodenní oběť přinášet. V čase, kdy 
měl dělníky v kostele, který opravuje, 
přijel za námi, aby pro nás sloužil mši 
svatou, povídal nám také o své rodině 
a vzpomínal, jak jej i jeho sourozence 
rodiče krásně vychovávali, jak celá 
rodina přicházela i v týdnu do kostela 
na mši svatou. Díky i jemu za krásné 
povzbuzení a svědectví. 
Důležitou roli měli pečovatelé Sisi a 
Fido, kteří se s dětmi ráno pomodlili a 
během volných chvílí s nimi hráli různé 
hry, sportovali nebo si jen tak povídali. 
Babičky měly čas na rozhovory 
s dalšími účastníky, povzbuzení se ve 
víře i na odpočinek u kávy. 
Po úspěšném týdnu prožitém se 
seniory a jejich vnoučaty připravujeme 
dva podzimní víkendy – viz strana 9.  

Markéta Matlochová 
http://www.rodinnyzivot.cz/ 

 

PPRRAARROODDIIČČEE  SS  VVNNOOUUČČAATTYY    
PPRROOHHLLUUBBUUJJEEMMEE  VVZZTTAAHHYY  MMEEZZII  GGEENNEERRAACCEEMMII  
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PPŘŘÍÍBBĚĚHH  NNAA  ZZAAMMYYŠŠLLEENNÍÍ::    

EEXXIISSTTUUJJEE  DDOOBBRROO  NNEEBBOO  ZZLLOO??  
Tento příběh koluje na internetu. Není 
podstatné, zda jde opravdu o příhodu 
z mládí Alberta Einsteina. Se stejným 
postřehem, že zlo je nedostatek 
dobra, přišli totiž již před staletími jiní 
géniové – filozofové a teologové sv. 
Augustin, sv. Tomáš  Akvinský... 
Dobro a zlo totiž není jako plus a 
minus, ale jako plus a nula, světlo a 
tma, jako něco a nic. A je to dobrá 
zpráva. Jako nemůže existovat „tak 
velká tma, že by ji nebylo možné 
prosvítit světlem“, neexistují na této 
zemi ani žádná místa nebo situace, 
do kterých by nebylo možné vnést 
dobro a lásku. 

 
Profesor na univerzitě položil svým 
studentům otázku: 
 „Je všechno, co existuje, stvořené 
Bohem?“  
Jeden ze studentů nesměle odpo-
věděl: „Ano, je to stvořené Bohem.“ 
 

 „Stvořil Bůh všechno?“ zeptal se 
profesor. 
„Ano, pane!“ odpověděl student. 
Profesor se tedy zeptal: „Pokud Bůh 
stvořil všechno, to znamená, že Bůh 
stvořil i zlo, které existuje. A díky 
tomuto principu, naše činnost určuje 
nás samotné, Bůh je zlo.“  
Jakmile to slyšel student, tak ztichl. 
Profesor byl sám se sebou spo-
kojený. 
Najednou zvedl ruku jiný student: 
„Pane profesore, mohu Vám položit 
otázku?“ 
„Samozřejmě,“ řekl profesor.  
Student se postavil a zeptal se: 
„Existuje chlad?“ 
„Co je to za otázku, samozřejmě že 
ano, tobě nikdy nebylo chladno?“ 
Studenti se zasmáli otázce spolužáka, 
ale ten pokračoval: „Ve skutečnosti, 
pane, chlad neexistuje, v souladu se 
zákony fyziky je ve skutečnosti chlad 
pouze nepřítomnost tepla. Člověka a 
předměty můžeme popsat a určit 
jejich  energií na základě  přítomnosti  
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Tentokrát profesor nejistě odpověděl: 
„Samozřejmě, vidíme to každý den, 
brutalita ve vztazích, mezi lidmi, 
trestné činy, násilí, všechno toto není 
nic jiného než projev zla.“  
Na to student odpověděl: „Zlo ne-
existuje, pane. Zlo je pouze nepří-
tomnost dobra, tedy Boha. Zlo je vý-
sledek nepřítomnosti lásky v srdci 
člověka. Zlo přichází jako když 
přichází tma nebo chlad – tedy v ne-
přítomnosti světla, tepla a lásky.“ 
Profesor si sedl ….  
Ten student byl mladý Albert Einstein.  

Poznámka: Dokonce ani ďábel, zlý 
duch, není opakem Boha, nějakým 
jeho protikladem, a už vůbec ne 
rovnocenným Božím protivníkem. Zlí 
duchové jsou původně dobrými, 
Bohem stvořenými anděly. Od Boha 
dostali vše, co mají – obdrželi také, 
podobně jako my lidé, velmi cenný 
dar: svobodu. S tímto darem získali i 
možnost svobodu ke své škodě 
zneužít a odmítnout Boha, dobro, 
lásku. A dnes existují jen proto, že jim 
Bůh ponechává alespoň něco z toho 
dobrého, co jim jako andělům kdysi 
daroval: bytí, poznání, inteligenci... 
Bez zbytku těchto Božích darů by se 
propadli do nicoty – přestali by 
existovat. 

Připravil P. Pavel Zahradníček  
 

nebo vytvoření tepla, ale nikdy ne 
na základě přítomnosti či vytvoření 
chladu. Chlad nemá svou jednotku, 
v níž ho můžeme měřit. Slovo chlad 
jsme si vytvořili my lidé, abychom 
popsali to, co cítíme v nepřítomnosti 
tepla.“ 
Student pokračoval: „Pane profeso-
re, existuje tma?“ 
„Samozřejmě, že existuje,“ odpově-
děl profesor. 
„Znovu nemáte pravdu, tma stejně 
neexistuje. Ve skutečnosti je tma 
díky tomu, že je nepřítomno světlo. 
Můžeme zkoumat světlo, ale ne 
tmu. Světlo se dá rozložit, zkoumat 
paprsek za paprskem, ale tma se 
změřit nedá. Tma nemá svou 
jednotku, v níž ji můžeme měřit. 
Tma je pouze pojem, který si 
vytvořili lidé, aby pojmenovali 
nepřítomnost světla.“ 
Následně poté se mladík zeptal: 
„Pane profesore, existuje zlo?“  
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KKRREESSLLEENNÁÁ    
PPŘŘÍÍSSLLOOVVÍÍ……  

                         

                                 

SS  ÚÚSSMMĚĚVVEEMM  JJDDEE  VVŠŠEECCHHNNOO  LLÍÍPP……  

Doba dovolených sice končí, ale na modlitbu není nikdy pozdě. Ať Vás na 
všech Vašich cestách provází Váš Anděl Strážný, a pamatujte, že i on má na 
Vás prosbu: 

 

Zkuste si trochu lámat své hlavy. Komu se podaří správně 
„přeložit“ tato čtyři neobvykle napsaná přísloví? 
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